Plan pracy szkoły
Liceum Ogólnokształcącego ZCBM im. F. Lechner
rok szkolny 2019/2020
I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Podniesienie standardu nauczania i uczenia się.
1. Wybór przez nauczycieli programów nauczania i podręczników.
2. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej.
3. Stosowanie jednolitych kryteriów nauczania. Zapoznanie uczniów i rodziców
z wymaganiami edukacyjnymi poszczególnych przedmiotów i zasadami oceniania.
Monitorowanie stosowanych kryteriów oceniania.
4. Rozwijanie zdolności, zainteresowań uczniów i udzielanie pomocy w przezwyciężaniu
trudności w nauce:
 szczególna troska nauczycieli o wysoki poziom nauczania z przedmiotów
rozszerzonych i zdawanych na maturze; utrzymanie jak najwyższego poziomu
zdawalności na maturze;
 doskonalenie nauki języków obcych poprzez naukę w grupach zaawansowania,
w zaproponowanych warsztatach językowych;
 w liceum 3-letnim zwiększenie liczby godzin biologii i chemii w klasie pierwszej,
języka angielskiego w klasie IA, klasie drugiej i trzeciej, języka polskiego
i matematyki w klasie trzeciej;
 w liceum 4-letnim fakultety maturalne z przedmiotów rozszerzonych z godzin
dyrektorskich;
 zorganizowanie fakultetów maturalnych dla maturzystów liceum 3-letniego według
indywidualnych potrzeb;
 sumienne prowadzenie konsultacji, zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych;
 praca z uczniem zdolnym, przygotowanie uczniów do olimpiad, konkursów
przedmiotowych i zawodów sportowych. Dbałość o to, by przybywało osiągnięć
z konkursów, olimpiad i zawodów;
 dokonywanie diagnozy przyczyn trudności w nauce i podjęcie działań w zespole
wychowawczym przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
prowadzenie konsultacji dla uczniów;
 organizowanie wyjazdów edukacyjnych, wyjść do kina i teatru w celu poszerzenia
wiedzy i pasji uczniów;
 organizowanie wyjazdów zagranicznych w celu doskonalenia języków obcych;
5. Monitorowanie przebiegu nauczania i sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych:
 analiza ilościowa i jakościowa egzaminu maturalnego i przedstawienie wyników na
Radzie Pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020;
 przekazanie informacji na temat wyników matury rodzicom i uczniom;
 przeprowadzenie matury próbnej i badań wyników nauczania z przedmiotów
rozszerzonych w klasach drugich w oparciu o testy diagnozujące;
 przeprowadzanie w klasach pierwszych diagnozy polegającej na analizie wyników
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty oraz przeprowadzenie testów
diagnozujących poziom opanowania wiadomości i umiejętności z przedmiotów




zdawanych na egzaminie maturalnym, opracowanie wyników badań, ich analiza i
wykorzystanie do dalszej pracy z uczniami;
wyliczenie wskaźnika EWD i podanie informacji o przyroście wiedzy i umiejętności
ucznia po trzech latach nauki;
ocena skuteczności prowadzonych działań edukacyjnych.

6. Unowocześnienie bazy dydaktycznej i efektywne wykorzystanie istniejącej:
 wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie nauczania;
 wzbogacenie księgozbioru w bibliotece;
 dążenie do pełnego wykorzystania pomocy dydaktycznych oraz pracowni
multimedialnej i komputerowej;
 zbieranie informacji o potrzebach nauczycieli związanych z pomocami naukowymi
i zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych.
7. Motywowanie nauczycieli do pracy przy stosowaniu systemu nagradzania:
 ułożenie kalendarza szkoły i przydzielenie czynności dodatkowych we współpracy
z nauczycielami;
 przydzielanie dodatków motywacyjnych i nagród dyrektora nauczycielom według
obowiązującego regulaminu;
 przygotowanie i przekazanie wniosków o nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty,
 wręczanie pisemnych podziękowań i listów gratulacyjnych;
 udzielanie pochwał na Radach Pedagogicznych, apelu szkolnym i stronie
internetowej szkoły.
II. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNA
1. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole i jej wizerunku w środowisku
 opracowanie tematyki lekcji wychowawczych według zainteresowań uczniów
zgodnych z programem wychowawczo - profilaktycznym;
 zorganizowanie wycieczki i dyskoteki integracyjnej dla uczniów klas pierwszych;
 przeprowadzenie wyborów do samorządu uczniowskiego;
 opracowanie harmonogramu wyjazdów edukacyjnych i klasowych;
 organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych;
 troska nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły o wystrój klas i korytarzy
szkolnych;
 tworzenie tradycji szkoły: organizacja Święta Szkoły, ślubowanie uczniów klas
pierwszych, apel świąteczny i wigilia szkolna, szkolna Droga Krzyżowa oraz
rekolekcje wielkopostne, wyjazdy uczniów klas drugich na Młodzieżowe Forum
Szkół Katolickich, maturzystów na Jasną Górę;
 udział uczniów klas pierwszych i drugich liceum w Wielkopostnym Dniu Skupienia
dla szkół średnich Bielska-Białej organizowanym przez Wydział Katechetyczny
Kurii Bielsko-Żywieckiej,
 udział uczniów w zajęciach rozwijających uzdolnienia i warsztatach z doradztwa
zawodowego;
 prowadzenie systematycznej pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej;
 udział uczniów w warsztatach profilaktycznych na temat komunikacji, zagrożeń
wynikających z zażywania używek oraz w warsztatach „Zanim wybierzesz”,
 troska o bezpieczeństwo uczniów i przestrzeganie zasad higieny;
 troska o przestrzeganie regulaminu szkoły;





informowanie rodziców i uczniów o zagrożeniach wynikających z korzystania
z nowych technologii informacyjnych;
wsparcie rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
propagowanie aktywnego stylu życia.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY
1. Rozwój kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej
 diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 opracowanie planu doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej;
 wspieranie nauczycieli w zdobywaniu uprawnień egzaminatora OKE;
 wspieranie nauczycieli w trakcie zdobywania kolejnych stopni awansu
zawodowego;
 udział nauczycieli w konferencjach metodycznych i warsztatach organizowanych
przez RODN w Bielsku – Białej i RSK;
 przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, ochrony danych
osobowych, obsługi dziennika elektronicznego, zasad bezpieczeństwa pożarowego
i konsekwencji prawnych zachowań nieletnich w sieci.
1. Prawidłowe funkcjonowanie obiegu informacji
 przekazywanie komunikatów na zajęciach z wychowawcą, przez dziennik
elektroniczny i na stronie internetowej szkoły;
 przekazywanie zarządzeń dyrektora w księdze zarządzeń;
 organizowanie zebrań z Radą Rodziców;
 organizowanie zebrań dla rodziców w celu przekazania informacji o życiu
i działalności szkoły oraz informowania o sukcesach edukacyjnych uczniów bądź
trudnościach wychowawczych;
 organizowanie konsultacji dla rodziców;
 zorganizowanie przynajmniej raz w semestrze spotkania zespołów nauczycielskich.
2. Poprawa warunków lokalowych szkoły
 współpraca z rodzicami, którzy zadeklarowali chęć pracy na rzecz polepszenia
warunków lokalowych szkoły;
 zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej, dostosowanej do obowiązującego
programu;
 troska uczniów i pracowników o sprzęt szkolny;
 dokonywanie napraw i remontów.
IV. WIZERUNEK SZKOŁY
1. Promowanie szkoły w środowisku szkolnym i lokalnym:
 organizacja Święta Szkoły, festynu szkolnego;
 troska o stronę internetową szkoły, podawanie ważnych i aktualnych informacji
o działalności szkoły;
 udział młodzieży w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach;
 tworzenie kroniki szkolnej oraz Księgi Absolwentów liceum;
 przekazywanie gratulacji stypendystom i laureatom konkursów na stronie szkoły;













kontynuowanie działalności koła PCK; udział w akcjach charytatywnych, „Pola
Nadziei”, „Światowy dzień walki z głodem”, „Szlachetna paczka” , akcja „Bucik”;
współpraca z instytucjami lokalnymi: PCK, szkołami publicznymi i katolickimi,
Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Kurią Diecezjalną,
współpraca z lokalną prasą: Magazynem Samorządowym, Gościem Niedzielnym,
Kroniką Beskidzką, Niedzielą;
organizacja Dnia Otwartego Liceum;
organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych;
udział uczniów w olimpiadach;
udział w Orszaku Trzech Króli;
organizacja „Nocy Doświadczeń”;
nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce, sporcie i innych dziedzinach;
przyznanie nagrody dla Absolwenta Roku oraz stypendiów naukowych dla uczniów
liceum uzyskujących najwyższe wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia;
umieszczanie na stronie internetowej szkoły pochwał i gratulacji dla maturzystów
za osiągnięcia na egzaminie maturalnym.

